
Protokoll från konstituerande möte i Ackjan-Pulkans samfällighet 2 maj 2022.

Närvarande: Mathias Ogenblad, Anders Strömberg, Mattias Mattsson, Karl-Uno
Olofsson, Magnus Bygdemark, Rolf Eliasson, Doris Kesek (supl).
Frånvarande: Erik Brandén, Martin Rosvall och Anderz Andersson (supl)
Plats: Samlingslokalen

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Mathias Ogenblad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Justerare
Magnus Bygdemark väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Sekreterare
Karl-Uno Olofsson väljs till sekreterare för mötet.

§ 4 Dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 5. Konstituering
Anders Strömberg väljs till vice ordförande för 2022.
Karl-Uno Olofsson väljs till sekreterare för 2022.
Mattias Mattsson väljs till ekonomiansvarig för 2022.
Mathias Ogenblad och Mathias Mattsson väljs att vara firmatecknare var för
sig under 2022.
Anders Strömberg och Karl-Uno Olofsson väljs att vara sammankallande i
arbetsgrupperna Ackjan respektive Pulkan under 2022.
Magnus Bygdemark och Doris Kesek väljs att ansvara för pannhuset och
samlingslokalen under 2022.

§ 6 Agenda för 2022
Styrelsen beslutar att hålla styrelsemöten 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26
september, 31 oktober, 28 november och 19 december kl. 19 i
samlingslokalen. Dagordningen ska förutom formalia innehålla rapporter från
ekonomiansvarig och arbetsgrupperna och förrättningen / mätutrustningen tills
allt är på plats. I övrigt frågor som löpande dyker upp.

§ 7 Övriga frågor
Styrelsen uppdrar åt Mathias och Mattias att hålla kontakt med Lantmäteriet
driva på om förrättningen. Motsvarande uppdrag mot Johanssons Rör om
mätutrustningen får Karl-Uno och Anders. Anders tar på sig att lyssna med
Robert Hedman på Johanssons Rör om skäl till fördröjningen av
installationsarbetet.



Beträffande offert på installation av effektvakt, filter och byte av
cirkulationspump jobbar Anders vidare med frågan.

Styrelsen diskuterar nedtagning av björkallén längs Nydalavägen. Många
björkar är murkna och något måste göras. Styrelsen beslutar att föreslå
nedtagning av alla björkar och uppdrar åt arbetsgrupperna att informera
medlemmarna vid städdagen den 22 maj. Anders får uppdrag att förhandla
med Teds Träd och Trädgård och ta fram pris på fällning, bortforsling och
stubbfräsning, som underlag för informationen på städdagen. Frågan om
återplantering bör diskuteras på städdagen och leda fram till vägledning för
beslut i styrelsen. Beslut i styrelsen tas vid mötet den 23 maj.

Anders rapporterar att Swoosh inom kort kommer att spola våra ledningar.
Styrelsen uppdrar år Karl-Uno att informera alla om åtgärden.

Eric Carlsson och Maria Carbin önskar installera laddbox i sitt garage. De har
varit i kontakt med Nordströms El, som utför installationer av laddboxar för
elbilar och fått ett förslag på hur laddningen av elbil tillfälligt kan lösas i väntan
på att den nya förrättningen blir klar. Deras förslag är att sätta upp en laddbox
i  garaget, men att strömmen tillfälligt dras från deras bostad.
Styrelsen är osäker om regelverket och uppdrar åt Magnus Bygdemark att
reda ut frågan juridiskt och komma med förslag till mötet den 23 maj.

Mattias presenterar förslag från Ackjans arbetsgrupp om åtgärder på den
gemensamma marken. Styrelsen ser positivt på förslaget och beslutar att
arbetsgruppen presenterar förslaget vid städdagen den 22 maj. Beslut kan
sedan tas vid kommande styrelsemöte.

Vad ska vi göra med pannhuset? Texten i förrättningen om nyttjandet av
Pannhuset måste få en sådan formulering att kommande styrelser och
stämmor får mandat att besluta hur lokalen skall nyttjas. Styrelsen beslutar att
jobba vidare med frågan och i ett första steg skapa en arbetsgrupp, som tar
fram förslag på åtgärder för lokalerna och bra användningsområden. Alla i
styrelsen får uppdrag att sondera och föreslå lämplig person från sin
boendelänga att ingå i en sådan grupp.

§ 8 Ordförande tackar alla och avslutar mötet. Nästa möte den 23 maj kl. 19

Vid protokollet

Karl-Uno Olofsson

Justeras: Mathias Ogenblad Magnus Bygdemark




